VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

číslo: 1/2021

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

na rok 2022

1

Obecné zastupiteľstvo obce Kriváň vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, §
16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98, § 98a ods. 1 a § 99 ods. 1 a 2
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach
a poplatku“) sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Kriváň (ďalej len „správca
dane“)
a) ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady,
b) určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a odpustenie poplatku.
§2
Druhy miestnych daní
1) Správca dane zavádza a ukladá od 1. januára 2022 na svojom území tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
2) Správca dane ukladá od 1. januára 2022 na svojom území miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
DRUHÁ ČASŤ
§3
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z nehnuteľností zahŕňa :
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
a) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“ ).
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DAŇ Z POZEMKOV
§4
Sadzba dane
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v tomto členení:
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy.
e) Stavebné pozemky

1)
a)
b)
c)
d)

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m2
hodnotou pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 a 2 zákona č.582/2004 Z. z.
Pre obec Kriváň je hodnota pôdy nasledovná:
- Záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy: 1,85 €/m2
- Stavebné pozemky: 18,58 €/m2
- Orná pôda: 0,2609 €/m2
- Trvalý trávny porast: 0,0341 €/m2
2) Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 správca dane určuje v obci
u jednotlivých druhoch pozemkov v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na 0,40 % zo
základu dane,
b) záhrady na 0,60 % zo základu dane,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,60 % zo základu dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy na 0,40 % zo základu dane,
e) stavebné pozemky na 0,40 % zo základu dane.
DAŇ ZO STAVIEB
§5
Sadzba dane
1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Kriváň ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
na 0,10 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu na 0,10 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu na
0,30 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
d) samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov na 0,30 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy,
e) priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
na 0,70 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
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f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 0,70 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) na 0,30 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy.
2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za
podlažie 0,05 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
DAŇ Z BYTOV
§6
Sadzba dane
1) Ročnú sadzbu dane z bytov za byt na území obce Kriváň správca dane určuje v obci u:
a) bytov na 0,10 € za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu,
b) nebytových priestorov na 0,10 € za každý začatý m2 podlahovej plochy nebytového
priestoru.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§7
Oslobodenie od dane
1) Správca dane ustanovuje, že oslobodzuje od dane z pozemkov (t.j. zníženie dane
z pozemkov 100% z daňovej povinnosti)
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami a verejne prístupné športoviská.
2) Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb (t.j. zníženie dane zo stavieb 100% z
daňovej povinnosti) u stavieb vo vlastníctve
- stavby alebo byty slúžiace školám, školským a zdravotníckym zariadeniam,
- garáže vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu
občana s ŤZP, alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia
pre motorové vozidlo používané na ich potrebu.
3) Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške
- 10 % z daňovej povinnosti na pozemky vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ak
pozemky slúžia výlučne na ich osobnú potrebu.
4) Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov vo výške
- 30 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
- 10 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov starších ako 70
rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
5) Správca dane ustanovuje, že veková hranica občanov na poskytnutie oslobodenia
pozemkov, stavieb, bytov a garáží od dane alebo zníženia daňovej povinnosti je 70 rokov.
(t.j. aj tí, ktorí predpísanú vekovú hranicu dovŕšia v zdaňovacom kalendárnom roku)
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§8
Určenie sumy dane, ktorú správca dane nebude vyrubovať
Správca dane určuje, že daň v úhrne nižšiu ako 3,00 € nebude vyrubovať ani vyberať.
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§9
Predmet dane
1) Predmetom dane je: pes starší ako 6 mesiacov.
2) Predmetom dane nie je:
a) pes chovaný na vedecké a výskumné účely
b) pes umiestnený v útulku zvierat
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa fyzická osoba s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP, za podmienky, že
držiteľ psa alebo vlastník psa uvedeného v ods. 2, písm. a) až c) písomne preukáže túto
skutočnosť nasledovne:
a) potvrdením výskumného ústavu
b) potvrdením o umiestnení psa v útulku zvierat
c) potvrdením o špeciálnom výcviku psa a preukazom ŤZP držiteľa alebo vlastníka psa.
§10
Daňovník
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je:
- vlastníkom psa
- držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto ho vlastní
§ 11
Sadzba a základ dane
1) Správca dane určuje sadzbu dane 7,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená
sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
2) Základom dane je počet psov.
§ 12
Zníženie dane
1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane za psa o 2 €, t.j. na:
5,00 € za psa chovaného v rodinných domoch občanmi nad 70 rokov (vrátane).
§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal
byť predmetom dane.
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§14
Povinnosti daňovníka
Daňovník je povinný:
a) ohlásiť správcovi dane, ktorým je obec Kriváň do 30 dní rozhodujúce skutočnosti pre vznik
a zánik daňovej povinnosti (strata, úhyn psa a pod.), keď tieto skutočnosti nastali
b) vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby pes bol touto
známkou označený. Stratu známky je daňovník povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej straty. Za
vydanie náhradnej známky stanovuje obec poplatok vo výške 3 €.
c) Po ohlásení, resp. zistení skutočnosti, že pes pohrýzol človeka, bude daňovník povinný
označiť psa známkou „nebezpečný pes“
ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 15
Verejné priestranstvá a ich užívanie
1) Verejnými priestranstvami v obci sú:
a) miesta na pozemku pred spoločenským domom a na pozemku v areáli TJ.
b) ostatné verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce – miestne komunikácie,
chodníky, námestia, obecné zelené plochy,- t.j. všetky verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce, okrem tých, ku ktorým majú právo hospodárenia fyzické alebo právnické
osoby.
2) Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné
priestranstvá na:
a) umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia
b) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve
obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
d) trvalé parkovanie vozidla mimo parkoviska na pozemku pred spoločenským domom .
3) Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane deň začatia osobitného užívania
verejného priestranstva najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 16
Sadzba dane
1) Správca dane určuje sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva 2 € za každý aj
začatý m2 a každý aj začatý deň.
2) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva počas, kultúrnych akcií a jarmokov
v obci je:
- 2,00 €/deň za umiestnenie stánku pre ľudových remeselníkov
- 5,00 €/deň za umiestnenie predajného stánku pre ostatných predajcov
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PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 17
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 a 759
Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej lej „zariadenie), ktorým je hotel, motel,
botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, ubytovacie zariadenie prírodných
liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu
rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome,
v rodinnom dome alebo stavbe slúžiacej na viaceré účely.
§ 18
Daňovník a platiteľ
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.
Platiteľom je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
§ 19
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 20
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,33 € na osobu a prenocovanie.
§ 21
Povinnosti platiteľa
1) Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho odplatné prechodné
ubytovanie je povinný registrovať sa u správcu dane, t.j. na Obecnom úrade v Kriváni do 30 dní
od začatia činnosti.
2) Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb –
knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť
knihu ubytovaných správcovi dane, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, na opečiatkovanie
a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Kniha ubytovaných musí obsahovať:
- meno a priezvisko ubytovaného,
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
- trvalý pobyt,
- dátum príchodu a odchodu.
Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných pri kontrole
alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
3) Platiteľ dane je povinný vyberať daň od ubytovaných hostí a vydať daňovníkovi (fyzická
osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie
o zaplatení dane musí obsahovať:
- číslo potvrdenia,
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- dátum vydania potvrdenia,
- kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň,
- komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň,
- počet prenocovaní,
- výška zaplatenej dane,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie.
Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 10 rokov od
vystavenia potvrdenia.
4) Platiteľ dane je povinný po skončení štrvrťroka pravdivo vyhotoviť Hlásenie k dani za
ubytovanie podľa evidencie o ubytovaných osobách s vypočítaním sumy dane a doručiť ho
správcovi dane Obci Kriváň, vždy do 15 dní od ukončenia príslušného štvrťroka.
5) Ak nastane zmena v daňovej povinnosti alebo táto povinnosť zanikne, je platiteľ povinný
nové skutočnosti oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa ich vzniku.
§ 22
Platenie dane
1) Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia príslušného
štvrťroka, a to týmito spôsobmi :
a) v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
b) bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu SK94 0200 0000 0000 0232
4412 vedený vo VUB, a.s., pobočka Detva.
Platiteľ je povinný označiť platbu dane za ubytovanie špecifickým symbolom, v ktorom uvedie
príslušný štvrťrok, za ktorý daň platí.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 23
Predmet dane
Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu – po vložení
príslušného množstva mincí, alebo platobnej karty a sú umiestnené v priestoroch prístupných
verejnosti.
§ 24
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty:
a) 40,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok
§ 25
Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie
Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných
automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi
dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia
vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných automatov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
druh, typ a názov predajného automatu,
výrobné číslo predajného automatu,
obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru,
obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru,
miesto umiestnenia predajného automatu.

Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo ju doručiť
správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
§ 26
Spôsob identifikácie predajných automatov
Daňovník je povinný k priznaniu k dani za predajné automaty predložiť správcovi dane
hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 27
Predmet dane
Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu – po vložení
mincí, prípadne žetónov, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry
b) mechanické prístroje (biliard, gulečník, kolky, šípky, mini futbal, mini hokej, apod.)
elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
§ 28
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
a) 170,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok,
§ 29
Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie
Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných
hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu
správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie
správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov musí obsahovať:
c) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
d) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
e) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
f) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
g) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
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Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť pri
kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.
§ 30
Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov
Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi dane
hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.
ÔSMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 31
Platenie poplatku
1) Poplatok sa platí za
a)
činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
b)
c)
triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov
d)
náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
e)
náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu
2) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a)
fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je
na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok
v zastavanom území obce okrem lestného pozemku a pozemku, ktorý je
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“)
b)

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c)

podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na účel podnikania.

3) U poplatníkov podľa ods. 2 písm. a) sa bude vychádzať najmä z údajov centrálnej
evidencie obyvateľov, vedenej v evidencii obyvateľstva obce (trvalý a prechodný pobyt)
a z údajov katastra.
§ 32
Určenie a sadzba poplatku
1) Obec určuje poplatok pre poplatníka podľa § 31 ods. 2 písm. a) ako súčin sadzby poplatku
a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt; v prípade osôb na území obce oprávnených užívať alebo
užívajúcich nehnuteľnosť sa určuje poplatok ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych
dní v zdaňovacom období, počas ktorých sú tieto osoby oprávnené nehnuteľnosť užívať.
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2) Obec určuje poplatok pre poplatníka podľa § 31 ods. 2 písm. b) a c) ako súčin sadzby
poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie
komunálnych odpadov v zmysle § 79 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
3) Obec Kriváň stanovuje pre výpočet poplatku uvedeného v § 32 ods. 2 hodnotu koeficientu:
1,0.
4) V prípade zavedenia množstvového zberu obec, v súlade s ust. § 79 ods. 1 zákona č.
582/2004 Z. z., určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej
nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov.
5) Sadzba poplatku je 0,0630 € za osobu a kalendárny deň (t. j. 23,00 € za osobu/rok).
6) Pre poplatníka uvedeného v § 31 ods. 2 písm. b) a c), v súlade s ust. § 78 ods. 4 zákona č.
582/2004 Z. z. sa určuje sadzba 0,0317 € za liter KO a DSO
(kuka nádoba – 110 l = 3,48 €/výsyp
zberná nádoba – 1100 l = 34,87 €/výsyp
veľkoobj.kontajner (7000 l) = 221,90 €/výsyp
PVC vrece = 3,17 €/výsyp)
7) Sadzba poplatku za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje
vo výške 0,0478 (47,79 €/tona)
8) Poplatok podľa odseku 3 sa vyrubuje na kalendárny rok a zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.

§ 33
Podmienky zníženia poplatku alebo jeho pomernej časti
1) Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži:
a) o 100 % osobe vykonávajúcej práce alebo štúdium v zahraničí, alebo z dôvodu iného pobytu
v zahraničí
b) o 50 % osobe vykonávajúcej práce alebo štúdium na území Slovenskej republiky, mimo
trvalého pobytu
c) o 50 % pre poplatníkov v lokalitách, kde nie je možné zabezpečiť pravidelný odvoz
odpadov z dôvodu ťažko prístupného terénu v častiach obce: do Vranov, do Rapčanov,
Balážova dolina, Hlivov vrch...., t.j. všade tam, kde nie je prístup kuka vozom technických
služieb, ale vývoz sa uskutočňuje len 1x do mesiaca;
d) o 100 % deti do 6 rokov vrátane roku dovŕšenia vekovej hranice
e) o 100 % poplatník (bezdomovec) prihlásený na trvalý pobyt v obci Kriváň podľa § 7 ods. 1
písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
2) Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady odpustí
poplatníkovi za podmienky, že poplatník sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce z dôvodu:
a) prechodného pobytu v inej obci,
b) pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľnom zariadení,
c) výkonu trestu odňatia slobody,
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3) Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 33 tohto
nariadenia po predložení podkladov uvedených v § 34 tohto nariadenia písomne u správcu dane
po uplynutí daňového obdobia - kalendárneho roka.
§ 34
Podklady na preukázanie na vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku
Ak poplatník požiada a preukáže príslušnými dokladmi, správca dane zníži alebo odpustí
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v prípade, že poplatník predloží
správcovi dane:
a) potvrdenie zamestnávateľa; doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý
pobyt v zahraničí; čestné vyhlásenie; potvrdenie o inom pobyte v zahraničí,
b) potvrdenie zamestnávateľa; doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý
pobyt v na území Slovenskej republiky – mimo trvalého bydliska,
c) potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti;
potvrdenie o prechodnom pobyte; potvrdenie o návšteve školy
d) potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,
e) potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
f) potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
§ 35
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce
Kriváň č. 3/2020 z 10. 12. 2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Kriváň na svojom zasadnutí dňa 02. decembra 2021, uznesením č. 16/6-A1
3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2022.

Imrich PAĽKO
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 06. 12. 2021
Zvesené z úradnej tabule dňa ..............................
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